Princip nr. 3.
Princip vedrørende skolerejser m.v
Definitioner:
Ekskursioner: Ture af maximalt én dags varighed med lærerdeltagelse. Ekskursioner er en del af
undervisningen, og der er lærerdeltagelse.
Hytteture: Ture af 2-3 dages varighed med en eller to overnatninger. Turen er en del af undervisningen, og
der er lærerdeltagelse.
Lejrskoler: Ture af 3-5 dages varighed med overnatning. Turen er en del af undervisningen, og der deltager
lærere. Lejrskoler skal foregår inden for landets grænser, med mindre der foreligger særlige pædagogiske
argumenter for andet.
Skolerejser: Ture af 1-7 dages varighed. Turene er ikke en nødvendig del af undervisningen, men der
deltager lærere.
Klasseture og -rejser: Turene har ikke noget med undervisningen at gøre og er ikke placeret på skoledage.
Der deltager ikke lærere. Turene arrangeres af forældrene.
NB: For alle ture og rejser, hvor lærere deltager, gælder, at der ikke kan aftales transport i private biler.
For skolerejser kan det evt. aftales med skolen, at rejsen har nærmeste togstation som start- og/eller
slutpunkt.
Hvornår?
Ekskursioner: Ingen faste regler. Ekskursioner finder sted i skoletiden efter behov.
Hytteture: 0.-6. klasse gives i alt 4 betalte overnatninger. Disse placeres som hytteture eller skolerejser.
I 7. klasserne placeres en hyttetur i starten af skoleåret i forbindelse med dannelse af de nye klasser.
Lejrskoler: Lejrskolen er placeret i 8. årgang og finder sted om foråret
Skolerejser: Skolerejser kan kun finde sted i 6. årgang.
Klasseture og -rejser: Må ikke placeres på skoledage i undervisningstiden.
Betaling:
Ekskursion: Skolen betaler hele arrangementet.
Hytteture: Der opkræves en elevbetaling, der svarer til sparet forplejning i hjemmet. Skolen betaler alle
andre nødvendige udgifter.
Lejrskoler: Der opkræves en elevbetaling, der svarer til sparet forplejning i hjemmet. Skolen betaler et
beløb, der svarer til ophold incl. forplejning på vandrerhjem minus elevbetalingen. Desuden betales
nødvendige aktiviteter.
Ikke-nødvendige aktiviteter dækkes ikke af skolen. Betaling for denne type aktiviteter (biografture, besøg i
vandland, tivoli m.v.) kan dækkes af fælles elevbetaling (pkt B).
Skolerejser: Der kan kun arrangeres skolerejser i 6. klasserne, og kun hvis forældregruppen er enig herom.
Skolen betaler lærernes deltagelse. Forældrerådet må selv fremskaffe det resterende beløb. Beløbet skal
være et fælles beløb, der dækker alle elevers deltagelse i rejsen. Såfremt klassen har opsparet
overnatninger, kan disse indgå i finansieringen af skolerejsen.
Klasseture og -rejser: Da disse ikke finder sted på skoledage, og der ikke deltager lærere, er betalingen
skolen uvedkommende.
Fælles elevbetaling:
Man skal være opmærksom på, at skolebestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse en skolerejse, hvis
forældre klager over at være blevet udsat for pres i forbindelse med opsparingsordninger.
A) Denne betalingsform er gældende ved alle skolerejser. Der gælder følgende regler:

1) Turen bestilles senest 1. april skoleåret før rejsen finder sted. Ved bestillingen skal den fornødne fælles
opsparing sandsynliggøres over for skolelederen, f.eks. ved fremvisning af kontoudskrift eller lignende.
2) Det opsparede beløb skal dække alle udgifter til rejsen på nær lærernes deltagelse. Såfremt klassen har
opsparet overnatninger kan disse dog indgå i skolerejsen.
3) Der skal være fuld tilslutning til rejsen, og det fælles opsparede beløb skal dække alle eleverne i klassen
på rejsetidspunktet. Ved fuld tilslutning forstås, at alle klassens elever deltager, men det kan dog accepteres, at en enkelt elev af personlige grunde vælger at blive hjemme.
4) Skolen betaler i første omgang skolerejsen. Efter endt regnskab fremsendes opgørelse til forældrerådet,
der efterfølgende betaler deres del. Såfremt rejsen aflyses, tilbagebetales evt. tabt depositum ikke.
B) Denne betalingsform er gældende for ikke-nødvendige aktiviteter på lejrskoler. Der gælder følgende
regler:
1) Det opsparede beløb skal dække alle elevers deltagelse i aktiviteten.
2) Beløbet betales efterfølgende til skolen.
Vejledning for fælles opsparing:
Indsamlinger eller opsparinger til fælles elevbetaling er skolen uvedkommende, og er således udelukkende
et fælles ansvar blandt klassens forældre. Det betyder, at lærerne ikke kan deltage i indsamling af pengene.
Når beløbet skal betales til skolen, betales det som et fælles beløb, der dækker alle elever i klassen.
Det er skolebestyrelsens opfattelse, at følgende spørgsmål kan være gode at have afklaret, inden en
opsparing startes:
Hvad skal pengene bruges til?
Hvor stort et beløb regner vi med at kunne samle sammen?
Hvordan vil man sikre sig, at det fælles indsamlede/opsparede beløb kan dække alle elever i klassen?
Hvordan vil man forholde sig med hensyn til fraflyttede/tilflyttede elever?
Hvordan forholder man sig, hvis nogen ikke ønsker at være med i en fælles opsparing?
Hvordan skal udgifterne til et evt. tabt depositum dækkes?
Hvordan og hvornår organiseres opsparingen?
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